
Hướng Dẫn Giao Tiếp Với Giáo Viên và Trường Học của Con Bạn Trong 
 Quá Trình Học Tập Covid-19 Từ Xa  

Trong thời gian này, BCPS đã phát triển các tài liệu vừa trong in ấn và vừa trực tuyến để tiếp tục 

việc học của con bạn. Thời gian này quan trọng hơn bao giờ để bạn vẫn tiếp xúc với trường học 

và giáo viên của con bạn để  đảm bảo rằng con của bạn vẫn còn học. Sau đây là một số công cụ 

mà bạn có thể sử dụng để  truyền đạt nhu cầu và câu hỏi của bạn trong thời gian này. 

• Email: Nếu bạn có một địa chỉ email cho người bạn cần liên lạc, xin vui lòng gửi email 

(gũi bằng tiếng Anh) cho người đó.  Trong email, vui lòng cho biết tên của bạn, số điện 

thoại, thời gian tiện lợi để liên lạc bạn và ngôn ngữ mà bạn nói.  Xin yêu cầu người gọi lại 

cho bạn bằng Dòng Ngôn Ngữ. 

 o Sample email: My name is ____________ and my phone number is _______________.  I 

speak Vietnamese.  Please return my message using Language Line.  I will be available on 

Monday between 1-4pm. 

Mẫu email:  Tên tôi là ____________ và số điện thoại của tôi là ____________. Tôi nói tiếng 

Pháp. Vui lòng trả lại tin nhắn của tôi bằng Dòng Ngôn Ngữ. Tôi sẽ có mặt vào thứ hai từ 1-4 

giờ chiều. 

• Dòng Ngôn Ngữ  : Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi chung hoặc mối quan tâm, và bạn cần trợ 

giúp bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, vui lòng sử dụng số điện thoại sau để 

được trợ giúp gọi bằng ngôn ngữ của bạn. 

o Quay số 1-866-874-3972 

o Cung cấp ID khách hàng 530771 

o Chỉ ra ngôn ngữ bạn nói 

o Cung cấp mã truy cập 505171 

o Cung cấp cho người thông dịch số điện thoại của giáo viên mà bạn muốn gọi 

• Nhân viên văn phòng ESOL: Văn phòng Tiếng Anh cho Người Nói Ngôn Ngữ Khác sẽ có 

sẵn nhân viên để giúp đỡ các câu hỏi bổ sung nếu cần. Mặc dù những người này không 

thể trả lời các câu hỏi cụ thể về học vấn của con bạn, họ có thể giúp tạo điều kiện liên hệ 

với giáo viên hoặc quản lý.  Xin vui lòng để tin nhắn bằng tiếng Anh với số điện thoại để 

chúng tôi có thể liên lạc bạn với ngôn ngữ của bạn. 

Xin để lại thông tin bằng tiếng Anh cùng số điện thoại của bạn và tiếng ngôn ngữ của 

bạn. Nhân viên sẽ trả lời sự thắc mắc của bạn trong vòng 48 giờ.   

o  xin gọi Alicia Freeman tại 443-809-6752, hoặc email cô bất cứ lúc nào tại 

afreeman6@bcps.org 

o xin gọi Yosselin Marroquin-Artiga tại 443-809-6752, hoặc email bất cứ lúc nào tại  

ymarroquinartiga@bcps.org 

 

mailto:afreeman6@bcps.org
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• Google Translate: Nếu bạn muốn gửi email cho giáo viên của con bạn, Google Translate 

là một công cụ để dịch một tin nhắn từ ngôn ngữ của bạn sang tiếng Anh. Xin vui lòng 

viết tin nhắn của bạn càng đơn giản càng tốt để đảm bảo bản dịch chính xác nhất.  Tuy 

nhiên, hãy nhớ rằng Google Translate có thể không phải lúc nào cũng chính xác trên tin 

nhắn, vì vậy  nếu có một số nhầm lẫn, bạn hãy xem xét  và viết lại tin nhắn của bạn hoặc  

yêu cầu các giáo viên gọi cho bạn bằng cách sử dụng Dòng Ngôn Ngữ. 

• Google Meet: Giáo viên của con bạn sẽ có giờ làm văn phòng hàng tuần cho con bạn 

qua Google Meet. Giáo viên cũng có thể  sử dụng Google Meet để tiến hành các cuộc 

họp với cha mẹ. Bạn sẽ nhận được một  lời mời để gặp giáo viên của con bạn  thông qua 

email của bạn. Bạn sẽ được gửi một liên kết với thời gian của cuộc họp. Bạn có thể sử 

dụng liên kết để tham gia cuộc họp tại thời gian nhất định.   

• Coronavirus Updates: Tiếp tục kiểm tra   https://www.bcps.org  để cập nhật tiếp tục về 

BCPS,  tài liệu học tập từ xa, và các quyết định liên quan đến hệ thống trường trong thời 

gian này.  Bạn có thể tìm thấy các bản Cập Nhật đã dịch có sẵn ở cuối trang.  Theo dõi 

chúng tôi trên Twitter @BCPSESOL và @BCPSESOLWELCOME để cập nhật thêm.   
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